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SPORT
A SzEAC rendezi meg
a „Hosfllk versenyét"
A déli kcrütet idei vivoprogramja
(A Délmagyarország munkatársától)
Vigh
Ferenc, a déli vivókerület előadója összeállította
az idei versenynaptárt. Eszerint a »Ilősok emlékversenyét': a SzEAC rendezi meg. Ez lesz egyébként a. legkiemelkedőbb szegedi vivőverseny., A
műsor: február 2: Akadémia Hódmezővásárhelyen, .15: Akadémia és verseny Kiskunhalason,
március 2: az SzTK kerületi kard- és törbnjuoki
csapatversenye, 23: a Kokron kerületi női és
férfi tőr egyéni versenye Hódmezővásárhelyen,
április 6: a KAC kerületi kard egyéni versenye
Kecskeméten, május 5: a »Hősö.k emlékversenye*
a SzEAC rendezésében. A szegcdi vívók — amint
jelentettük — szombaton Baján vendégszerepelnek. A tervezett négyes csapatot ötösre egészítettek ki. Eszerint Vigh, dr. Szobonya, Galambos,
dr. Pókav mellett ínég Dieczfalussy is képviseli
a szegedi színeket.
—oo—
X Február 16: a szabadkai ZsAK szegedi vendégjátéka. A bácskai portyán
amint ismeretes
— az utolsó mérkőzését Szabadkán kellett volna
.lejátszania a Szegednek. Erre nem kerülnctett
sor, mert az MLSz nem engedélyezte a játéket. A
váratlan hazautazás előtt a Szeged megállapodott a szabadkai vasutascsapatta], bogy az február 16-án, tehát egy héttel a Szolnok-elleni bajnoki rajt előtt Szegeden játszik. A Szeged-játékosok egyrészc csütörtökön ismét előkészitőgyakorlatokat" végzett a Dugonics-gimnázium tornatermében. Az ed/csl Ilcsscr Tibor vezefte. A Szegedben még az az újság, bogy Csel) László, az
együttes válogatott futballistája állandó tartózkodásra Budapestre távozott és csak a mérkőzésekre jár le Szegedre. Cseh edzéseit pedig Opata
.Zoltán felügyelete alatt végzi.
X Megszüntették az eljárást a MAK ellen. A
MAIv—Postás I. osztályú bajnoki mérkőzésből kifolyólag az égycsbiró marasztaló Ítéletet hozott
a makói csapat ellen. A makóiak az Ítélet ellen
fellebbezéssel éltek és a felsőbb fórum most hozta meg határozatát. A döntés a MAK-elleni eljárást megszüntette. A határozat indokolása értelmében a szövetségi ellenőr és az érdekleJen
tanuk vallomásából kiderül, hogy a makói rendezőség kifogástalanul látta cl feladatát a mérkőzésen. Kiss Imre játékvezetőt a sportpályától
meglehetősen távol cső helyen felelőtlen elemek,
főleg gyermekek részéről érte sérelem, amiért a
MAK felelőssé nem vonható. Ettől függetlenül
'elhívja a fellebbviteli bizottság a MAK-ot. hogy
a jövőben a mérkőzések rendezésénél a pályán
ki\nil is tartsa fenn a rendet.
X Aradi cs temesvári játékosokat nyilvánítóit
amatőrré a DLASz. Bajusz János, az Aradi AC
és Szegedi Károly, a temesvári Kinizsi volt futballistája a Makói TK-boz kérte igazolását. Az
igazolásnak nincsen semmi akadálya már csak
azért is, mert a DLASz amatőrzsürije amatőrré
nyilvánítóttá a futballistákat és tőlük az aniaíőrfogadalmat kivette. A kiskunfélegyházai Reménység is aradi játékost akar leigazolni; Csurit,
aki az AMTE futballistája volt Csűri ügye még
nem került az amatőrzsüri elé.
X A Vasutas csütörtöki edzése. A Vasutas.játékosok csütörtökön délután Faragó Géza irányításával kiadós erőnléti edzést tartottak a stadion tornacsarnokában. Arról volt szó, hogy a
játékosok vasárnap délután már esetleg a szabadban végzik clőkészitö gyakorlataikat, Faragó
Géza azonban korainak tartja még a szabadtéri
munkáh
X Dr. Hcrczcg a Makói TK edzője. Dr. Her« e g Ferenc, a KEAC volt válogatott futballistája, aki Makón .van állásban, elvállalta az átszervezett Makói TK játékosainak az edzését. Dr. Ilerczeg vezetésével már csütörtökön megkezdik a
játékosok a tornatermi edzésL Most tartotta idei
első választmány i ülését a makói egyesület. A
csapat erősítését határozták el. Kijavítják a sporttelep talaját és uj felszerelést kap az együttes,
amely jövőre már mint vasutascsapat szerepel.
Nomatolt: ABLAKA GYÖRGY körforgógépéu
Szered. Kálvária-utca 14., telefon 10-84.
F'-leM' öjemvfz p lö Ablaka Tstvín.
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Hz egyenesadó vej o r m
és tij p r o b l é m a i
Az egyenesadókra vuualkozó u j
törvény
jelentékeny részében a folyó év elején lép
életbe. Az adózó társadalom legszélesebb rétegeit érinti a reform és számos igen súlyos,
meg megoldatlan problémát vet fel. Legfontosabb rendelkezései az általános kereseti adóra
vonatkoznak. A törvény szóhasználatit szerini
az adóköteles tiszta jövedelem megállapításánál a nyersbevételbői kell kiindulni, amely
nycrsbevétclt nemcsak a készpénzbevétel
alkotja, hanem bármely más címen történt fizetés is s a nyersbe vételhez kell számi tani
minden követelést, amely az
áruszállításból
ered, továbbá az adózó által az adóztatás
alapjál képező év folyamán termelt, előállított
vagy általa vásárolt javakból, árukból az év
végéig nem értékésiléit mennyiség
pénzbeli
értékét is.
A törvény végrehajtása tárgyában kiadott
utasítás a most idézett törvényi rendelkezést
azzal telezi meg, hogy az év végén meglévő
árukészlet nem beszerzési árán
értékelendő,
ugy, amint eddig az érvényes jogszabályok
előírták, hanem az egész árukészlelet az illető áruért az alapul szolgáló évben utoljára
fizetett beszerzési áron kell értékelni. Ennek
a rendelkezésnek rendkivüli jelentősége abban rejlik, hogy mellékes, minő beszerzési
áron szerezte be a kereskedő, vagy
állitolla
elő az iparos a raktáron lévő áruját, az évvégi
árukészletet oly beszerzési áron kell értékelni
az adózó adómérlegében, mint amilyen áron
az évközheni utolsó beszerzés történt. Nem
kétséges, bogv a gazdasági élet egész vonalán
az elmúlt 1910 évben a legtöbb árucikknél
igen jelentékeny árváltozások következtek be.
Azt az árut, amelyet az illető kereskedő meg
az előző cvről hozott át, vagy azt, amelyei az
1940. év folyamán jóval alacsonyabb beszerzési áron szerzell be. a legutolsó beszerzés érdekével kell mérlegébe beállítani. Ez a rendelkezés arra vezet a legtöbb esetben, hogy
az adózó oly látszatjövedelem után lesz kényleien adót fizetni, amelyre a valóságban még
szert nem telt. Adót fog fizetni oly jövedelem után, amely a következő évben esetleg
nem is realizálódik, sőt a kővetkező é\ben
eselleg előálló veszteséges üzleti
eredmény
folytán solia nem is fog m á r jelentkezni.
Miután a reform nem helyezi hatályon kivül azt a szabályt, mely szerint az általános
kereseti adó alapja az adóévet megelőző évben
elért tiszta jövedelem, kétségtelen, hogy
a
tényleges tiszla jövedelmet kell kutatni az
adókivetés alkalmával. Ez csak ugy érhető el,
ha a zárólcltárnak az utolsó beszerzési áron
történt értékelése esetén a nyitóleltárt
is
ugyanilyen beszerzési áron való értékeléssel
állítjuk könyvelésünkbe. Indokolt
volna ez
annál is inkább, mert az adózó az árut magasabb áron el sem adhatja, hiszen az árkormánybiztos az utánpótlási ár elvéi nem
ismeri el.
Sok vitára fog alkalmat adni a reformnak
az a rendelkezése is, mely szerint az önállóan,
iparszerüen foglalkozó ügynökök (utazó ügynökök, alkuszok) nem közvet'enül fizetik
a
jövőben kereseti adójukat, hanem
ezeknek
kereseti adóját és összes pótlékait az ügynököt foglalkoztató vállalat tartozik közvetlenül
az illetékes adóhivatalnak befizetni ós ezt az
ügynök jutalékából nyomban levonni. Sokat
vitatott kérdés lesz, vájjon az ügvnökök közül kik esnek a törvény ezen rendelkezésének
hatálya alá. Vitán kivid nem alkalmazandó
ez a törvényi rendelkezés azokra az ügynökökre, akik a megbízó céggel szolgálati viszonyban áljának, állandó fellegül alkalmaztatásában dolgoznak és nem iuarszerülcg foglalkoznak ügyletek közvetítésével. Az iparszeriiség alatt nem azt kell érteni, hogy az ügynöknek a foglalkozás folytatásához hatósági
engedélye van. hanem az iftarszerüseg azt ielentí. liógv az ügvlelek kötése vagv közv"'i lése ismétlődéssel forduljon elő. Azon ügvnökök. akik a törvény -haíálva alá esnek, helyesen járnak-el, ha egyébkén! megrögzítendő
adó rajtat felmondják. Ez az n i szabályozás
mig egyrészt sulvosahb hőül érhet Jelent
az
ügvnökré. másrészt hi/tnUi ín számára
'jwj
előnyt hogv csak a ' tényleg megkeresett nttaléka utan ii/eti az adóját.
A löivemnek a gazdasági életbe való át-

ültetésé még előreláthatólag zökkenővel fög
járni, a feritismertetett két probléma azonban
egyelőre a legsürgősebben tisztázandó.
Dr. Kertész Béla
—oOo—

TŐZSDE
Budapesti értóktözsdezárlat. Az elmúlt napok
folyamatos áremelkedése után ma nyugodtabb han.
gulatban, mérsékelt forgalommal nyitott a tőzsde.
A kezdő árfolyamok egyenetlenül alakultak, az árcl tolódások azonban egyik irányban sem voltak
jelentékenyek. A tőzsdeidő későbbi folyamán jelentkező árukínálat- inkább megerősödött és a részt,
vények árfolyama uiindcn értékcsoportban fokozatosan lemorzsolódott. A tőzsde lanyha irányzattal
2—5 százalékig terjedő veszteségekkel zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 214.5, Kőszén 4ŐS.5, Izzó 186 , Ganz 22.8, Szegcdi kenderfonógyár 80 —.
Zürichi derizazárlat. Pár is S.25, London 16.1®,
Nowvnrk 431.—, Milánó 21.70, Berlin 172.5, Szófia
4.25, "Belgrád 10.-, Athcn 3.—, Bukarest 2.15.
Á Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Arv
gol font —
belga fr. — d á n kor. —.—, dinár 7.60—7 90, dollár ö13.tX)-34S.t.iO. fianaia frank
— —, hollandi forint —.—. cscb-szlovák korona
—
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 11.45-11.80 (20 K-cá! nagyobb
cimletek kivétetéveP. kanadai dollár 250—900. leva
. Jeu 320-3.40, iira 17.40-17.90, német
márka — . svéd korona 81.70—82.70, svájci fr.
79 60—80 Sa
Budapesti termény tözsdezárlat. A gabonatőzsdén az árak változatlanok.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 23.S0. rozs 71 kg-os 19.80, sörárpa
kiváló 26.70, I. r. 25.70. ipari 24.70, takarmányárpa 21 30 zab 71 kg-o« 22.15. lenűeri ui 18.30.
Csikagói tcrnicnytőzsdezárlat. Buza jól tartolt.
Májusra 85 hétnyolcad—86, juliusra 79.75— héinvolead, szeptemberre S0 cgynyolcad—egynegyed.
Tengeri tartott. Májusra 63 cgynyolcad, juliusra
63.23, szeptemberre 63 cgynyolcad. Bozs tartott.
Májusra 43, juliusra 46.25, szeptemberre 47.

APROHIRDETESER
Bejárónőt koszt nélkül
félvé'zek
Boc«kai U,
la. földszint jobb.
Elköfí'özds, miatt

több

sakfó

ILüJtmtiZan.

maiid S Z E G E D E N
lesz rövidesen. Aki lakívül
kást' kerese, közölje ezt
a
DÉLM AG Y ARORSZ AG
apróbirdetési
rovatában az érdeklődőkkel.
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Sofőr azonnal vagy II.
1. felvétetik, megbízható és józan jöhet számításba. Ribizsár- Gyula és Társa kft. főüzletc, Petőfi Sándor sugárul 27. Telefon: 33-62.
Bejáró, kisleány 14—17
éves föl 7-töl 3 óráig
felvétetik étkezdébe. —
Nemzeti Étkezde. Párisi kortt 45.
Cipész segédek I. osztályú férfi munkára állandó alkalmazást nyer
nek magas munkabérrel: Rácz cipöszalon —
Kölesei u. 7.

száz kilométeres
kör»
zetben is tudni fogják,
hogy ingatlant venni,
vagy eladni akar, há
meghirdeti a
DÉLHAGYARORSZAS
-ban.

Utazóbőrönd cea 90x130
nagyságban megvételré
kerestetik. Wagner fürdő, pénztár.
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Szombat vagy vasárnap
Pestről
visszainduló
autóhoz betársulnék —
Schöttberg, Vitéz u. 15

Elveszett a Rákóczi téri benzinkutlól Galil»
műszerészig
balkézre
való börkeztyü. Becsületes megtaláló illő juBejárónőt keresek. Sa- talomért Galibához adlamon, Polgár utca 6. | ja le.
Szerkesztésért és kiadásért felel:

Berey Géza
főszerkesztő,
u Dclmagyarország Ilirlap- és Nyomdavállalat Rk
ügyvezető-igazgatója.
—oooSzerkesztőseg: Szeged. Rudolf-tér 6.. L em.. — Éj.
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14 _ Kiadóhivatal: Szeged Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Hírlap- 'é- S'voindaváfialat Rt

